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V předchozích dvou číslech časopisu CTI INFO jsme Vám představili společnost ROTHENBERGER – tradičního německého výrobce nářadí a strojů 
pro práci s potrubím. Z širokého sortimentu inovativního, technologicky náročného profi-nářadí, strojů a zařízení sanitární, topenářské, klimati-
zační a chladicí techniky jsme v minulém vydání vybrali pro seznámení výrobní řadu pro svařování umělých hmot ROWELD. V tomto čísle bychom 
rádi představili další program značky ROTHENBERGER, a to široké portfolio produktů diamantové vrtací techniky pro suché a mokré vrtání.

Společnost ROTHENBERGER nabízí kompletní řešení pro každého profesionála působícího v odvětvích jako je stavebnictví, topení, sanita, elektro 
atd., prostě všude tam, kde je vyžadováno vrtání bez otřesů a enormní prašnosti. Pro realizaci pokládky potrubí procházejícího betonovým nebo 
železobetonovým zdivem či stěnami z přírodního i umělého kamene potřebuje odborný řemeslník spolehlivé robustní vrtací systémy umožňující 
zhotovení přesných vrtaných otvorů i v právě popsaných nesnadných podmínkách.

V oblasti jádrového vrtání disponuje značka ROTHENBERGER vyspělou technikou nabízející vysoce výkonná zařízení, jejichž efektivitu ještě 
podtrhují extrémně kvalitní vrtací korunky osazené diamantovými segmenty s technologií DURAMANT PRISMACUT.

Dimantové vrtací systémy 
Ruční diamantové vrtání na sucho i mokro ∅ od 6 do 500 mm. Pro účely 
bezprašného vrtání i velmi tvrdých materiálů je možno vybrat si z následu-
jících variant: 
Rodiadrill 1800 DRY – vrtačka pro vrtání za sucha ∅ 32–202 mm. Inte-
grovaný nasávací rotor umožňuje práci tam, kde je vyžadováno bezprašné 
vrtání. Efektivnější sací účinek o více než 30 % díky 1.1/4" UNC upnutí vrtací 
korunky. 

DIAMANTOVÁ VRTACÍ TECHNIKA PRO SUCHÉ A MOKRÉ VRTÁNÍ

VSTUPTE DO SVĚTA SPOLEČNOSTI 
ROTHENBERGER (pokračování, 3. díl)

Rodiadrill 1800 DRY Rodiadrill Ceramic / ECO
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Rodiadrill Ceramic / ECO – vrtačka pro vrtání diamantem ∅ 6–68 
mm. Ideální pro použití v oblasti topení, sanity a elektro, kde je nutno 
pracovat bez rázů a kde se zpracovávají velmi tvrdé materiály. Pro 
bezpříklepové vrtání veškerých citlivých a tvrdých materiálů, aniž by 
došlo k poškození materiálu samotného nebo povrchu.
RODIACUT / 130 DWS, 170 PRO, 270 PRO, 400 PRO – systém vr-
tání ∅ 10–500 mm. Profesionální vrtací systém pro přesné vrtání od 
nejmenších průměrů až do 500 mm za použití distančních podložek 
na vrtacím systému 400 PRO. U vrtacích systémů 130 DWS a 170 PRO je 
možnost i vrtání z volné ruky. Všechny sestavy mají možnost vrtání za 
sucha i mokra a i možnost aplikace vakuové sady pro systém uchycení 
bez kotvení.
Diamantové vrtací korunky – jed-
ním z typů vrtacích korunek jsou 
univerzální korunky s technologií 
DURAMANT PRISMACUT. ,,PRISMA-
CUT“ navrtávací čočky se vyznačují 
lepším zavedením vrtáků a ochranou 
diamantového segmentu. Mimořádná 
kvalita díky použití nejmodernějších 
technologií. Vrtání za sucha i za 
mokra.

Pro (mokré i suché) diamantové 
vrtání dodává firma ROTHENBER-
GER velké množství příslušenství. 
Sofistikované nářadí ROTHENBER-
GER zajišťuje komfort i při realizaci 
náročnějších činností jako jsou 
prodloužení, kotvení, opěrné desky, 
vakuový set, čerpací technika, suché 
i mokré vysávání atd.
Pro zhotovení přesných drážek při 
pokládce potrubí, kabelových ka-
nálů a elektrických vedení dodává 
ROTHENBERGER drážkovací frézu 
WALL CUT 6540. Drážkovačka má 
nastavitelnou hloubku 20–65 mm 
a šířku 5–40 mm drážky. Stroj dispo-
nuje silným motorem 2 500 W s inte-
grovaným odsáváním prachu.
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Zavítejte do světa ROTHENBERGER a dopřejte si profesionální zážitek.
Jste srdečně zváni do prodejny a servisního centra společnosti E S L, a. s. v Brně.

Pracovníci společnosti E S L, a. s. vás také rádi navštíví u vás.

Rodiadry cleaner 1200 Vývěva Rovac Prodloužení

270 PRO1300 DWS 170 PRO 400 PRO

Duramant 
prismacut

Drážkovací fréza Wall cut

Prodej a servis značky Rothenberger® v České republice
V České republice je značka zastoupena od roku 1991 dceřinou společností ROTHENBERGER nářadí a stroje, s.r.o. Na území České republiky 
působí rozsáhlá síť prodejců nabízejících sortiment ROTHENBERGER, včetně výrobní řady pro svařování umělých hmot ROWELD®.
Prodejní a technickou podporu zajišťuje tým vyškolených obchodních zástupců. Servisní služby nářadí, strojů a příslušenství provádí český 
autorizovaný servisní partner, společnost E S L, a.s., Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno. Společnost E S L, a.s. je silným prodejním a servisním 
partnerem firmy ROTHENBERGER na profesionální úrovni. V České republice se stala výhradním autorizovaným servisním centrem pro 
záruční i pozáruční opravy.

Svým zákazníkům nabízí možnost ukázky provozu podstatné části prodejního sortimentu nářadí, nástrojů a příslušenství. Zákazníci si mohou 
při koupi zboží sami vyzkoušet práci s vybraným zařízením. Ve vazbě na rozšíření činnosti na profesionální úrovni je zázemí firmy E S L, a.s. 
vybaveno originálními zkušebními stroji ROTHENBERGER, na kterých jsou prováděny pravidelné servisní prohlídky. Certifikovaný tým ser-
visních pracovníků a techniků společnosti E S L, a.s. se pravidelně vzdělává na produktových a servisních školeních ve výrobních závodech 
v Německu. Společnost klade důraz na odbornost a rychlost servisního zásahu, disponuje vybaveným skladem náhradních dílů, jež postupně 
rozšiřuje dle potřeb a požadavků narůstající klientely.


